
 

 

 

18 ਮਈ, 2017  

ਸਾਰ ੇਨਿਵਾਸੀਆ ਂਿ ੂੰ  ਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ – Let’s Connect (ਲੈਟਸ ਕਿੈਕਟ) 

ਇਹ ਤਹੁਾਡਾ ਸ਼ਨਹਰ ਹ।ੈ ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਦਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਡਰਾਫਟ ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ (Parks and Recreation Master Plan) 

(ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.) (PRMP) ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਕਾਉਂਸਲ 
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਨਸਨਲਟੀਜ) ਨਵੱਚ ਨਕੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਨਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ 
ਕਰਿਾ ਹੈ। 
 

31 ਮਈ ਤੱਕ, ਡਰਾਫਟ ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.) ਜਿਤਕ ਰਾਇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਸਟੀ ਲਗਾਤਾਰ 
ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਪਲਾਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮੌਜ ਦਾ 
ਪਾਰਕਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਮਿੋਰੂੰਜਿ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ) ਇੂੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ 
ਲਈ ਨਵੱਤੀ ਯੋਜਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. (PRMP) ਦੀ ਅੂੰ ਨਤਮ ਮਿਜ ਰੀ 19 ਜ ਿ ਤੱਕ ਨਮਲਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਿਾ ਹੈ। 
 

ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. (PRMP) ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਨਵਆਪਕ ਨਰਸਰਚ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਤਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ। ਓਪਿ 
ਹਾਊਨਸਜ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕੇਂਦਨਰਤ ਸਮ ਹਾਂ, ਇੂੰ ਟਰਨਵਊ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿੇ ਡਰਾਫਟ ਪਲਾਿ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 

ਡਰਾਫਟ ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. (PRMP) ਨਵੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਨਸਨਲਟੀਜ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਡਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ 114 ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਹਿ, 
ਨਜਹਿਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

 ਜਮੀਿ ਦੇ ਨਵਸਨਤਰਤ ਭਾਗ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਨਵੱਚ 

ਨਮਸੀਸਾਗਾ/ਐਬਂਲੇਟੋਿ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਪਾਰਕ (Mississauga/Embleton Community Park) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

 ਈਸਟ ਬਰੈਂਪਟਿ ਨਵੱਚ ਬਜਰੁਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। 

 ਨਸਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਬਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ। 

 ਨਸਟੀ ਦੀ ਇਿਵੈਂਟਰੀ ਨਵੱਚ 240 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਿਵਾਂ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਿ (ਪਾਰਕਲੈਂਡ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ, ਨਜਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਪਾਰਕਲੈਂਡ 

ਐਕਨਵਨਜਸ਼ਿ ਸਟਰੈਟਜੀ (Parkland Acquisition Strategy) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

 ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਨਰਨਿਉਲ ਪਲਾਿ (Parkland Renewal Plan) ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪੂੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਮੁੜ-ਨਵਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ 

ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨਤਆਰ ਕਰਿਾ। 

 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿੌ ਿਵੇਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਇੱਕ ਿਵਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਘਾਹ ਦਾ ਖੇਤ (ਇਸ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਨਜਸ ਨਵੱਚੋਂ ਭਨਵੱਖ 

ਨਵੱਚ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਪੈ ਸਕਣ), ਅਤੇ ਨਤੂੰ ਿ ਿਵੀਆਂ ਨਕਰਕੇਟ ਨਪੱਚਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਿਾ। 

ਇਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਪਲਾਿ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/PRMP 'ਤੇ 
ਜਾਓ ਜਾਂ prmp@brampton.ca 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 

http://www.brampton.ca/PRMP
mailto:prmp@brampton.ca
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ਬਰੈਂਪਟਿ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰਗਠਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਿੌਜਵਾਿ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਿ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਿ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਿ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
ਬਣਿ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਿ ਿ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਿ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਿੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

